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1. INTRODUCAO 

A concessao de credito tern papel fundamenta• na economia, sendo ern 

grande parte efetuada por instituiyaes financeiras que, em troca de urn ganho 

sabre o capital emprestado, assumem os riscos envolvidos na operagao. 

A atividade bancaria consiste, basicamente, na captagao de recursos 

excedentes junto aos agentes superavitarios, somando-os a seus pr6prios 

recursos e, a partir disto, distribuf-los na forma de emprestimos aos agentes 

deficitarios. E possivel definir urn banco como uma empresa comercial que capta 

poupanga e a distribui atraves de operagoes de crectito. 

Os contratos de credito envolvem diversos riscos, sendo o principal detes, o 

risco do devedor nao saldar sua dfvida. No processo de concessao de credito as 

informagoes existentes sao abundantes, mas muitas vezes nao estao ordenadas 

e agrupadas, devido a pouca interagao entre as pessoas envolvidas na coleta e as 

responsaveis pela decisao de credito. Toma-se necessaria escolha e a 

padronizagao de procedimentos na concessao de credito, internamente a 
instituigao concedente, com vistas a obter o retorno almejado, mantendo-se a 

desejada seguranga. 

A implantag8o de urn sistema integrado e automatizado de coleta de 

~nformagoes e fator de sucesso no processo de estabelecimento de limite de 

credito, considerando-se que toda a organizac;ao demanda informa<;6es 

atualizadas e o processo de decisao deve ser descentralizado, conferindo 

agilidade aos neg6cios, demandada pelo mercado atuaJ. 

A analise que precede a concessao do credito deve considerar fatores 

internes e fatores externos a institui<;ao concedente tornando-se, dessa forma, 

eficiente instrumento de mediyao do risco total. Tal pensamento e coerente com a 

ctassificagao, segundo SANTOS (2000, p. 18) dos riscos para a concessao de 

credito em "risco sistematicoe risconao sistematico ... 

Tradrcionafmente os bancos trabalham com duas formas de analise: 

massificada e individualizada. Para o mercado de pessoas flsicas, micro e 

pequenas empresas as anatises sao feitas atraves de modelos de credit scoring, 

de forma massificada e sem possibilidades de analises personalizadas. 0 credit 
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scoring e urn processo por meio do qual a informa9ao sabre urn cltente que deseja 

obter credito e convertida em urn valor numerico, o score. 0 valor obtido e uma 

medida da qualidade de cH~dito desse cJiente. 0 processo envoJve calculos 

estatfsticos que definem a cl~ente como tendo urn risco de credito bam au ruim, 

dentro das regras de negacio estabelecidas pelo banco que ira conceder ou nao o 

credito. Esse tipo de analise e importante quando se trabatha com urn grande 

universe de clientes a serem analisados. 0 tratamento individual das analises de 

credito para esse grupo de clientes tomaria o processo demasiado caro e 

demorado. 

Ja, para grandes empresas, as institui96es financeiras adotam modelos 

sofisticados e individualizados de analise, envolvendo metodologias de analise 

estrutural e analise fundamentalista. Na analise estrutural sao comparados o valor 

da empresa e a quantia a ser emprestada. Na ana1ise fundamentalista sao 

realizadas anaJises objetivas, nas qua~s sao considerados indices financeiros da 

empresa, e analises subjetivas, momenta em que se verifica a gestae da empresa, 

sua idoneidade e pontualidade, como esta sua posic;ao no mercado, comparada 

aos seus concorrentes e seu grau de responsabilldade s6cio ambiental, entre 

outros aspectos. 

A gestae de risco de credito nas instituic;oes financeiras contempla o 

monitoramento da exposic;ao ao risco que pode afetar os resultados financeiros da 

empresa. Questiona-se, contudo, o fato de tal monitoramento, ser 

excessivamente conservador e imobilizador, de forma a impedir a realizac;ao de 

neg6cios que poderao sustentar o crescimento da instituic;ao. 

0 problema a ser analisado e: Quais os aspectos relevantes a serem 

considerados para a analise da concessao de credito, atuafmente, as grandes 

empresas, no sentido de compatibilizar as variaveis risco e rentabilidade? 

Para responder a essa pergunta desenvolver-se-a urn estudo investigative, 

baseado na bibliografia existents sabre o assunto, das metodologias de analise 

para a concessao de credito as empresas, existentes, procurando-se identificar os 

fatores fundamentais e a sua aplicabilidade na conduyao do processo. Esse 

estudo sera complementado par possiveis sugestoes de melhorias nas 
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metodologias de analise, que permitam uma maior participa~ao das instituiy5es 

ftnanceiras no mercado de credito. 



2. REFERENCIAL TE6RICO 

0 principal instrumento de analise adotado sera a revisao da bibliografia 

existente sabre a gestao administrative das institui¢es financeira!', 8 pere-eP?au 

etas ~ frnanceiras quanta a gestao do riSCO de credito, OS conceitOS de 

credito, risco e garantias, alem das metodologias de estabelecimento de ttmltes de 

credito e sua apHcacao. 

2.1 A gestao financeira e a concessao de credito 

2. 1. 1 A gestao financeira 

A gestao financeira e importante fator de sucesso em qualquer tipo e 

tamanho de empresa, e ate mesmo na vida pessoal. Em todo tipo de ativtdade, 

industria, comercio, services, 6rgaos publicos, instituicoes financeiras e bancos, 

sao utilizadas metodologias de administracao financeira para embasar as 
decisees diarias e estrategieas. 

Uma correta estrategia de gestao da organizacao econ6mica busca a 

maximizacao no retorno dos recursos empregados, ou seja, fazer com que o 

capital aportado pelos s6cios ou acionistas, obtenha a maior rentabitidade 

possivel de forma a estimular a sua perman€mcia. A gestae financeira e 

abrangente, contemplando praticas e ideias variadas, mas tern como finafidade 

basica a conducao de uma empresa de forma a garantir a melhor e mais eficiente 

utilizacao dos recursos colocados a sua disposicao. 

Mais especificamente, a func;Bo financeira se define como os esf~os que 

vtsam a construcao de urn esquema equilibrado entre a maximizacao dos retomos 

dos proprietaries das ayaes ordinarias da empresa e a manutencao de urn certo 

grau de liquidez (ARCHER e D'AMBROSIO apud SANVICENTE (1997}. 

Nesse mesma direcao, a gestae financeira pede ser entendida como uma 

das funcoes da administrac;Bo que busca ajustar as aplicacoes do capital 

integralizado pelos s6cios de forma a propiciar o maior Iuera possivel (PAIVA 



SOLOMON e PRINGLE (1981, p. 23) tambem conceituam como~ 

basico da administra9ao financeira, a garantia da utiftza9ao de ~ effe<letl~ ctos 

reeursos investfdos pefos s6cios. 

Pelas ideias dos autores citados anteriormente, constata-se uma 

uniformidade quanta ao foco de atua9ao da gestao financeira, ou seja, a busca 

pefa melhor forma de aplica98o dos recursos, que nao despreze, entretanto urn 

grau minima de liquidez. 

2.1.2 A gestao financeira as institUi96es de credito 

Toda empresa, af inclufdos as bancos e as institui96es financeiras, tem 

oomo objetivos principais, gerar Iueras, manter a estabilidade na gera9ao desses 

Iueras e atender o seu mercado, agregando valor que permita garantir sua 

perenidade. Numa rnstitui9ao financeira esses objetivos contemptam 

earacterlsticas partieulares. 

Quando da cria9ao das primeiras institui96es financeiras, seu objetivo 

basieo era a guarda dos reeursos acumulados pelas pessoas detentoras de 

grandes fortunas. Na eontinuidade esses recursos passaram a ser utilizado na 

concessao de emprestimos aos agentes deficitarios, originando a intermediaQOO 

finaneeira. Se por urn lado essa nova atividade gerava novas ganhos, par outro 

trazia eonsigo o risco de eredito. 

A funvao de oferta de credito pelas institui¢es financeiras nao tern sido a 

principal forma de obter retorno para remunerar o capital investido pelos 

acionistas. Em nossos dias ela e eomplementada de forma importante pets 

presta9ao de servi90s como recebimento de contas, prestavao de garantias, 

comercializa9ao de seguros e cart6es de credito. Entretanto conforme sugere 

SANTOS (2000, p. 15), a oferta de credito ainda deve ser vista como 1mpol'tante 

recurso estrategieo na atividade bancaria, no sentido de propieiar resultados 

finaneeiros positives aos aeionistas. 

De imediato, percebe-se que as objetivos de gera9ao de Iueras e 

estabilidade nao podem ser formulados independentemente de urn planejamento 

estrategico voltado para o mercado. 
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De nada adianta almejar Iueras altos, se as taxas de juros necessarm r~ 

sao competitivas, ou mirar urn erevado giro da carteira de creditos, se &.! c~es 

ctemsndarn prazos mais 1ongos. A formutayao dos objetivos financeiros de urn 

banco requer, portanto, urn atento monitoramento do desempenno oa 
concorrencia e das necessidades dos clientes. 

2.1.3 0 conceito de credito 

0 credito e urn instrumento essencial de polftica financeira a ser utmzddo 
por urn banco, seja na concessao de emprestimos e financiamentos au ate mesmo 
na prestagao de garantias. A concessao de credito sempre esteve no centro da 
atividade bancaria, confundindo-se com o proprio neg6cio. BANCO DO BRASIL 
(1998, p. 7). 

A etimologia da palavra credito e resumida par PAIVA (1997, p.3} como 

tendo a origem no latim e significando acreditar au confiar. Quando analisada 

dentro do contexte de concessao de credito, podemos dizer que este e concearao 
a um determinado agente na medida em que se confia que ele vai honrar seu 

compromisso, saldando a divida pontua!mente. 

Nlnguem confia em urn desconhecido, em alguem que acabou de 

oonneeer, ou em alguem sabre quem tern poucas informa9oes. Logo, na atividade 

de concessao de credito bancario, e necessaria se conhecer e confiar nas 

pessoas ou empresas para a qual sera concedido o credito. Para que esse 

processo se consume, em consequencia, dais fatores sao indispensaveis: tempo e 

Movidas pela importancia crucial de conhecer o cliente antes de fornecer 

credito a este, as institui9oes financeiras tern desenvolvido apurados sistemas de 

anaiJ5e e estabelecimento de limites de credito, sistemas estes que contemplam 

diversas variaveis como: analise e proje9ao de cenarios economicos, medi9ao do 

risco envolvido na aprovayao do credito, hist6rico de atividades profissionais ou 

eomerciais do cliente, alem do seu modo de relacionamento com bancos 
' 

fomecedores e empregados. 



2.1.4 A concessao de cred'tto eo r~:J 

Nao se pode esquecer, contudo, que a concessao de credito ~;ve eerta 

ctispos1~ao para assumir riscos, embora sem se descuidar da seguranga de 

retorno dos capitais emprestados e da obtengao do melhor retomo possivei, 

conforme apresenta PAIVA (1997, p. 5). 

Percebe-se entao o grau de importancia do processo de estabelecimento 

de limites de credito, para as instituig6es financeiras. Esse processo deve estar 

rigorosamente ajustado a poHtica de credito da instituigao, mas nao pode ignorar 

modernas tecnicas de analise e projegao de cenarios. 

0 estudo e a concessao de crectito pelas instituig5es deve ser conduzido de 

forma tal que bons neg6cios nao deixem de ser realizados pelo excesso de zelo e 

conservadorismo. Em contrapartida, estas nao podem permitir que se realizem 

operacoes com grande probabilidade de inadimplencia, muitas vezes envotvendo 

effentes que apresentam grande nfvel de risco. 

A percepgao sabre a existencia do risco inerente a concessao do credfto e a 

importfmcia de uma analise criteriosa e expressa por SANTOS (2000, p. 15) que 

define credito como "[ ... ] a troca de urn valor presente por uma promessa de 

reembolso futuro, nao necessariamente certo, em virtude do 'fator risCo"'. 

Os ve~iumes de credito concedidos pelas instituig6es financeiras sao 

diretamente influenciados pelo rigor empregado na analise do mesmo. lnstitui~Oes 

conservadoras ofertam, individualmente, valores de credito menores o que pode 

reduzfr a rentabilidade dos clientes. Entretanto, instituigoes com menor rigor de 

analise, poderao expor a instituicao a perdas pelo nao pagamento dos 

emprestimos, 0 que igualmente nao e desejavel. 

Este e o dilema do administrador financeiro de qualquer empresa ou 

lnstltuigao, ou seja, como maximizar o fucro sem perder de vista a seg~. 

Emprestar visando apenas o maximo de lucro que a operagao possa fornecer 

pode ser o caminho certo para prejufzos. Contudo, emprestar considerando 

apenas a seguranca do neg6cio podera proporcionar baixa rentabilidade, ate 

mesmo nao sendo suficiente sequer para cobrir os custos operacionais. Logo se 



deve buscar o equilfbrio entre o maior lucro possivel e o maior nivei de s~ 

atrrr.::jado. 

~, e;onceder credito e confiar, conhecer e acreditar no devedor, com 

base em dados sabre o seu passado, seu presente e, principatmente, em 

simulac:;oes sabre o seu futuro, contempfando neste os itens risco e incerteza. 

2.2 0 conceito de risco 

2.2.1 Distinyao entre risco e incerteza 

A despeito dos termos risco e incerteza serem, par vezes empregados de 

forma indistinta, cabe uma explicac:;ao sabre a diferenc:;a entre etes. 

Essa diferenc:;a e expressa textualmente par PINDYCK {2002, p. 148), ao 

aftrmar que: 
Algumas pessoas fazem distinc;ao entre incerteza e risco em conformidade 
com a distinc;Ao sugerida pelo economista Frank Knight ha cerca de 60 anos. 
A incerteza pode se referir a situac<>es nas quais muitos resultados sao 
possfveis com probabilidades de ocorr~ncia desconhecidas. 0 risco, por sua 
vez, refere~se a situac<>es as quais podemos relacionar todos os possiveis 
resultados, assim como estabelecer a probabHidade de ocorrencia de cada 
urn deJes. 

Pode-se dizer ainda que incerteza e a situac:;ao em que nao se sabe ao 

certo o que vai ocorrer no futuro. Ja o risco e a parcela de incerteza para a quaJ se 

atfibut importancia. A aversao ao risco, em conseqOencia, pode ser vista como a 

medida de quanta uma pessoa ou instituic:;ao esta disposta a expor seus capita$ 

eonsiderando a possibilidade do nao retorno dos mesmos. 

0 i'fseo permeia a atividade da instituiyao de credito. Em uma empresa 

comercial au industrial as vendas podem ser a vista ou a prazo, portanto podendo 

ou nao envolver risco. Ja numa instituiyao financeira os emprestimos ou 

financiamentos nao tern vencimento a vista, logo envolvem risco de nao serem 

saldados. Percebe-se entao a importancia atribufda pelos bancos ao processo de 

eadastro, analise de risco e estabelecimento de credito. 

Pode-se definir risco como aquela situac:;ao em que poderao ocorrer perdas 

au ganhos, determinado par fatores afheios ao controte do concedente. 

Fazendo-se uma analogia com atividades humanas cotidianas FERREIRA (1999) 



compara a concessao de credito a um jogo de azar ou a uma dec~ • 

investimento, em que nao podemos determinar previameme o ttesutf6do. 

Autores como SOlOMON e PRINGLE (1981, p. 290) e GITMAN1 citado 

por SECURATO (1996, p. 27) acompanham os conceitos atinentes ao rtseo, 

emitidos anteriormente, ou seja, contempfam a ideia de que e posslvef quantificar 

a probabilidade de ocorrencia de perdas ou de ganhos. 

0 risco existe quando o tomador da decisao pode embasar-se em 

probabilidade para estimar diferentes resultados, de modo que sua expectativa se 

fundaments em dados hist6ricos, sendo a decisao tomada a partir de estimativas 

julgadas aceitaveis. 0 risco, portanto, esta associado as probabilidades de 

ocorrencia de determinados resultados em relagao ao valor media esperado. 

Ja a incerteza ocorre quando o tomador nao dispoe de dados hist6rieos 

acerca de um fato, o que podera exigir que a decisao se faga de forma subjetiva, 

apenas atraves de sua sensibilidade pessoal. 

Outro autor que associa o processo de concessao de credito ao concetto de 

risco e SCHRICKEL (1998, p. 35). Entretanto, em sua obra, ressalta-se que 

embora a analise seja baseada principalmente em dados hist6ricos e oo 

conhecimento e qualificagao do analista de credito, nao se pode derxar de 

OOf'ISiderar que 0 futuro desse tomador e que determinara 0 pagamento OU nao 

dos compromissos assumidos. Em resume, os dados hist6ricos de determinado 

ciiente contemplam muitas e uteis informagaes sobre o seu carater e sua 

eapaetdade de pagamento, porem se a essa analise nao forem unldas as 

projegoes sabre o futuro do empreendimento e do mercado no qual esta fnserfdo, 

a deeisao de concessao de cn9dito estara incompleta. 

Uma das principais responsabilidades dos gestores de instituig6es ~ 

credito e estimar o risco de inadimplencia par ocasiao da concessao de 

smprestimos e financiamentos, conforme lembra SANTOS (2000, p. 16), ja que 

uma avaliagao inadequada de riscos provavelmente resultara em perdas 

financeiras, prejudicando a capacidade de liquidagao de compromissos com 

GITMAN, L.J. Principios de administ~o financeira. 7.ed. Sao Paulo: Habra, 1997. 



importantes stakeholders, como acionistas e clientes, alem de causar c:tarms it 

captac;ao de recursos no mercado financeiro e de eapiiais. 

2.2.2 Classificac;ao do Risco 

Considerados os fatores envolvidos e que compoem propriamente o risco 

SANTOS {2000, p. 18) classifies risco em duas categorias: "risco sistematico" e 

"risco nao sistematico". 0 risco sistematico abrange os fat ores e:xtemos ao 

processo de concessao de credito, como a situac;ao economica do pais, taxas de 

fnftagao, taxas de juros, taxas de desemprego e crises externas. 0 risco nao 

sistematico pode ser caracterizado como aquele contido no processo interne de 

aprovac;ao de credito e que esta diretamente ligado aos metodos que a instituiyao 

adota para conceder credito. Esta segunda categoria reflete fortemente o grau de 

qualiflcac;ao dos profissionais de credito, a utilizac;ao de controles de riseas, a 

eorreta conduc;ao e formalizac;ao das operac;aes, o cuidado com o grau de 

concentrayao de financiamentos em segmentos de alto risco e o sensoriamento 

utitizado para identificar rapidamente a mudan<;a nas condi<;oes que embasaram a 

ooneessao do credito. 

Outra forma de classificac;ao dos riscos nas operac;oes de intermedi~ 

ftnanceira e apresentada por SAUNDERS (2000, p. 99 -1 09) que as separa em 

nove tipos basicos: risco de varia<;ao de taxa de juros, risco de mercado, risco de 

credlto, risco de operac;oes fora do balanyo, risco tecnol6gico e operacionaf, risco 

de cambia, risco soberano, risco de liquidez e risco de insolvencia. 

Segundo o autor o risco de variac;ao de taxa de juros acontece quando os 

prazos de vencimento das operayaes ativas e passivas nao sao coincidentes, 

Tazendo-se necessaria o refinanciamento das operac;5es. 

Ja o risco de mercado e consequencia de elevac;oes bruscas e contrartas 

as expectativas nas taxas de juros, taxas de cambia e preyos de ativos. 

0 risco de credito esta associado a inadimplencia nas operac;oes de credito, 

cada vez que_ o cllente deixa de cumprir as prazos e condic;oes estabelecidos em 

eontratos de emprestimo. 



0 risco de operagoes fora do balango contempla aquelas atividades em qtAf 

a instituigao financeira nao e fonte de recursos financeiros diretamertte, ~ as 

eartas de credfto a lmportagao. Se o emitente da carta cumprir todas as condigoes 

e efetuar o pagamento, a institui.;ao financeira recebera a tarifa de serv~o que ·rra 
fazer parte de seu resultado. Entretanto se o emitente nao efetuar o pagamento ao 

beneficiario da carta, a instituigao financeira tera que honrar o principal e juros 

correspondentes. 

0 risco tecnol6gico e operacional aparece quando os gastos em inovayao 

tecnol6gica nao se traduzem em redugao de custos, sem abandonar os aspectos 

de seguranga na utiliza.;ao de novas tecnotogras. 

0 rrsco de cambia surge pela necessidade de diversificagao de 

investimentos, fazendo com que as instituigoes financeiras busquem no mereado 

exiemo uma maior rentabilidade para suas aplica.;oes. 

0 risco soberano independe da vontade do tomador do emprestimo, 

estando figado a situagao do pals onde o tomador esta locafizado, ou seja, mesmo 

que o devedor possa e queira pagar, o seu pals pode impedir a remessa das 

divisas. 

0 risco de liquidez acontece quando ha uma corrida as institu~ 

financerras para saque de recursos, obrigando a instituigao a liquidar ativos 

antecipadamente ou tamar recursos adicionais. 

Finatmente, o risco de insolvencia ocorre nas situagoes em que a instituigao 

ffrntncelra nao consegue absorver excessivas variagoes de taxas de juros, pregos 

de mercado e demais riscos citados anterionnente. 

Outra classificagao dos riscos nas opera96es financeiras e proposta por 

SILVA (2000, p. 75), que define o risco de credito como "[ ... ] a probabifidade de 

que o recebimento nao ocorra, ou seja, e igual a 1(um) menos a probabftidade de 

receblmento." e classifica os riscos de credito de urn banco em quatro grupos: 

risco do cliente ou risco intrinseco, risco de concentragao, risco da operat;ao e 

risco da administragao do credito. 

0 riseo do cJiente esta ligado a sua capacidade de pagamento, a sua 

capacidade administrativa e gerencial, as condigoes de concorrencia e flutu~ 



economicas externas e ao seu proprio carater. Sao fatores que influencianio 

diretamente o pre9o do emprestimo e a exigeneia de garant;as. 

0 riseo da opera9ao envofve a correta escolha do tipo de opera9ao, prazo 

total de vencimento, cronograma de reposigao, taxas de juros vincuia~ e 

garantias. Na concessao de determinado montante de credito a urn cliente, a 

mstitui<;ao financeira precisa fazer uma correta avaliagao do destino do credito e 

da capacidade de pagamento no prazo e condi96es estabelecidas. Como exempto 

ctesta situagao, se tern a equivocada utilizagao de linhas de capital de giro para 

investimentos na ampliagao da capacidade de produ<;ao de uma empresa. Unhas 

de giro normalmente implicam em fluxo de pagamentos imediatos e no curta de 

prazo. Se o destino dos recursos e investimento em ampliagao da capacidade 

produtiva, sera necessaria contemplar o prazo necessaria ao inicio da produ~ao e 

vendas, normalmente chamado de carencia, para entao se iniciarem as 

amertii::aQoes do emprestimo tornado. 

0 risco de concentra9Bo de carteira tern como consequencia o 

agravamento dos riscos de credito e de operagao. E. essencial que o gestor de 

uma institui9ao financeira busque a adequada diversificagao de ctientei, 

segmentos e tipos de opera96es, o que reduzira sua exposi98o ao risco de 

inadrmptencia. Deve-se observar, inclusive, a correla<;ao entre os segmentos de 

atividades atendidos, ja que uma alta correla<;ao positiva de diferentes sere-res 

eoonomicos nao diversificara a carteira de creditos. 

Ffffatmente o risco de administra<;ao do credito atenta para os fatores que 

inferferem na qualidade do credifo e que dependem essencialmente da estrutura e 

da tmportancia da gestao intema de concessao de emprestimos e financiamentos. 

A correta analise do cliente em muito contribuira para a manuten9ao de ba!xos 

Indices de inadimplencia e para a boa Jiquidez da institui<;ao ftnarreefr8. 

Profissronais qualificados e atualizados quanta as modernas ferramentas de 

analise, avaliagao e decisao, somados a aplicativos especializados na coteta e 

armazenamento de dados, alem de metodologias que garantam a boa 

etassmcayao do risco, sao responsabilidades da alta dire9ao das corpora9oes 

financeiras e essenciais a sua perpetuidade. 



E consenso, entre os diversos autores referencfados, que exlste uma forte 

correfagao entre a concessao de credito e a exposf~o ao risco. Entretanto este 

risco pode ser minlmfzado atraves da utifizayao de dados hist6ricos e proje9oes de 

cenarios futuros. Desta forma, precisa-se de dados historicos para rdentfficar a 

probabilidade do insucesso no recebimento dos capitais emprestados, como 

tambem se precisa avaliar as condi9oes futuras que poderao determinar a 

inadimpfencia de determinado credor. Aos diversos motives que contribuem para a 

recebfmento ou nao dos valores emprestados pode-se chamar de Risco de 

Credito. A gestae adequada destes diferentes riscos e condi9ao de sobreviveneia 

das institui9oes de credito em geral. 

2.3 A gestao do risco de credito 

2.3.1 A importancia do gerenciamento de riscos de credito 

Psra uma rnstituivao financeira a correta avalia9ao dos riscos envolvidos na 

concessao do credito e fundamental, conforme lembra SANTi FfLHO {199'7, p. 12). 

Ao trat;alhar com recursos captados no mercado, junto aos poupadores, os 

bancos devem considerar a importancia que aqueles que lhe fornecem cap!t~ 

dao a gestao dos mesmos. 0 agente superavitario ao escolher a instituiVao of"fde 

deposltara suas economies, com certeza ira considerar a qualidade dos ativos da 

institui9ao. Ira avaliar a maneira como sao concedidos e gerenciados os crediiDs, 

a forma como sao acompanhadas as carteiras de cliente e como sao realizadas as 

avanayoes de resultados. 

Grande parcela da atividade bancaria baseia-se na intermediaQao 

frnanceira, sendo uma de suas principais ameayas, o risco do devedor nao saldar 

seu debito. 0 desafio das institui9oes financeiras e quantificar esse risco de forma 

a nao expor suas opera96es a uma inadimplencia previslveJ e ao mesmo tempo 

nao derxar de conceder emprestimos em volumes e condi9oes que aumentem sua 

rentabilidade operaetonai. 

E destacado par SCHRJCKEL ( 1998, p. 25) que a maior importancia de uma 

anaffse de credito para uma institui98o financeira esta na capacidade de identiflcar 



quais emprestimos oferecem riscos fora dos fimites toferados pefa pofitica tie 

credito vigente. Essas anarises procuram ainda sugerir as mefhores finhas a sertml 

utttlzaoas pefos cfientes e as garantias a serem agregadas em cada operagao. 

Estabelecem tambem o risco do cliente que influenciara diretamente o ~ do 

emprestimo a ser concedido. 0 autor reafirma tambem a importancia da 

quantifiea<;ao dos riscos identificados na analise, para o correto gerenciamento do 

credito concedrdo. 

No momenta da analise de credito, devem-se utilizar os dados hist6ricos 

obtidos para fazer uma distribui<;ao probabillstica, ou seja, identificsr a 

probabilidade percentual de acontecer uma perda. Em sintese, deve ser eliminada 

8 rncerteza. Contudo, a possibilidade de extin<;ao do risco e inviavel, cabendo 

entao, a institui<;ao financeira a sua administra<;ao dentro de limites acettavers. 

Urn sistema de gestae de risco procura encontrar o equilfbrio entre prote<;ao 

do eapital de uma institui<;ao e investimento desse mesmo capital para obten<;ao 

do maior Iuera possfvel. Nos pafses em desenvofvimento, assim como nos 

mustrtalizados, a gestae de risco financeiro e fundamental porque ajuda 

assegurar a viabilidade das institui<;oes financeiras, publicas e privadas. Um setor 

bancario estavel, par exemplo, minimizara o impacto de crises na economia eorrro 

urn todo, permitindo recupera<;ao mais rapida em perfodos de volatilidade. 

2,3.2 A contribuicao das poHticas de credito no processo de analise 

0 eoneeito de polfticas de credito pode ser apresentado como"[ ... ] ·grandes 

linhas de orientacao que norteiam o processo decis6rio e buscam a equafizagau 

dos esro~os que devem ser desenvolvidos nos varios niveis hierarquicos de uma 

institui<;ao. Sao formuladas com perspectiva de Iongo prazo e visam assegurar 

coerencia de prop6sito nas decisoes da empresa ou conglomerado". BANCO DO 

BRAStl (1998, p. 12). 

Ao desenhar uma estrategia de gestae de risco ou uma potmea de 

concessao de credito, cada institui<;ao deve avaliar o total e o tipo de risco que 

~~ disposta a assumir a fim de obter urn determinado retorno em seus 

investimentos. Essa avalia<;ao envolve uma analise complexa de inumeros fatores, 



processo que pode ser especialmente dificit para paises em desenvolvirnen'ID 

onde a extensao, variedade e disponibifidade de informat;ao financerrs s-ao 
fimit!!fdas. 

As politicas de credito sao instrumentos que determinam pac:tt'Oes de 

decisao para resolut;ao de situat;6es semelhantes. Sao largamente utilizadas ja 

que permitem uma orientat;ao uniforme para problemas ou situat;oes repetitivas. 

0 objetivo basico da polltica de credito, de acordo com SILVA {1988, p. 

40), e "[ ... ]a orientat;ao das decisoes de credito, em face dos objetivos desejados 

e estabelecidos". 0 mesmo aut or lembra que a polltica de credito e urn guia para a 

decisao a ser tomada sobre creditos a conceder, mas nao e a deeisao. 

As empresas em geraf, sejam industriais ou comerciais, consideram 

diversos fatores em sua politica de credito. Uma analise de credito mais flexwet 

podera aumentar vendas, embora com urn maior risco de nao recebimento. Mas 

em uma transat;ao de venda de mercadorias pode-se aumentar a margem de 

retorno de forma a minimizar eventuais prejuizos pela liberalidade no credito. jlf 

em um banco a politica de concessao de credito tende a ser mais rigorosa, uma 

vez que as margens de lucro sao pequenas e o prejufzo oriundo de uma operac~ 

nao recebida equivafe a perda de todo o valor emprestado. 

Ernbora a maximizat;ao do Iuera seja o grande objetivo da gestao financeira 

de qualquer empresa, quando esta nao for conduzida de forma adequada pOde 

inviabiiizar a empresa no Iongo prazo. A falta de cuidados na concessao do credito 

pede, em situat;oes extremas, levar uma institult;ao financeira, em especial, a 
fnsofv~ncia. 

Para que se possa conduzir uma analise eficaz dos fatores envolvidos na 

concessao do credito, a obtent;ao de informat;oes consistentes oriundas de fontes 

fidedignas e fator primordiaL 

2.3.3 As fontes de informat;ao e os modelos de ansdise 

Urn cadastro abrangente e atualizado, acompanhado por urn sistema de 

c"le'Cfito eficaz pode ser urn excefente meio para prospect;ao e realizat;ao de bons 

neg6cios. A qualidade da analise de credito depende, em grande parte, etas 
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informagoes disponiveis sabre o tomador e o cenario economico onde esta 
inserido. Nas pequenas e medias empresas, a maior parte dessas inform~s 

precisa ser cofetada junto ao cHente ou obtida em 6rgaos de protegao ao credito. 

Ja nas grandes e mega corporagoes, essas fontes de informagao sao refo~ctas 

per dados publicamente disponiveis, tais como demonstratives contabeis 

auditados externamente e publicados em 6rgaos de imprensa, relat6rios de 

administragao, relat6rios de responsabiiidade s6cio ambiental, site da empresa ou 

documentos arquivados junto a Comissao de Vaiores Mobiliarios (CVM). 

A gestae do risco de credito exige por parte das instituigoes financeiras urn 

trabalho minucioso, delimitando os nfveis de risco maximo, o limite de credfto 

maximo a ser concedido a cada cliente e as garantias que serao exigidas. 

Na busca pela construgao de modelos que sejam eficientes no correto 

estabelecimento de risco de credito, as instituig6es financeiras desenvolveram 

sonstreadas metodologias, embora sem eliminar totalmente o risco inerente a 

concessao de emprestimos e financiamentos, conforme lembra SAUNDERS 

(2000, p. 223). 

Recentemente OS estabelecimentos de credito tern procurado dar ~~ 

atengao as necessidades dos clientes adequando o limite de credito concedrdo e 

prestando reafmente urn servigo de consultoria financeira. Trata-se de oferecer 

linhas de Iongo prazo quando o destine for, por exemplo, a instalagao de uma 

oovs hnha de produgao. Atuando dessa forma, a instituigao financeira, 

normatmente ap6s anafisar o projeto de ampliagao e sua viabifidade economica, 

apresenta ao cJiente as diversas rinhas de Iongo prazo que podem atende-to no 
imestimento. 

A enfase nas necessidades e possibilidades dos clientes e corroborads par 

PEREIRA (2004, p. 5) ao destacar que "0 gerenciamento do risco de credfto 

baseado no foco no cliente tambem traz inumeras vantagens". 0 autor afirma que 

uma dessas vantagens e o acompanhamento, de forma individual, dos limites 

concedidos, nao permitindo novas creditos aqueles clientes cujo risco seja elevado 

ou ja tenham registrado atrasos em seus pagamentos. 



2.4 Estabelecimento do limite de credtto 

2.4.1 Abrangencia e importancia da analise de clientes 

A anaftse e o estabefecimento de limites individuais de credito tern como 

finalidade, nas institui96es financeiras, verificar o nivel maximo de exposigao junto 

a eada urn de seus clientes. Juntamente com a defini9ao do valor do limite do 

credito e atribufda a classificayao de risco desse cliente, informa9ao essa que t~ 

influencia significativa na determina9ao do pre9o das linhas de credito que serao 

oferecidas. Quanta maior o risco atribuido, maior sera o spreacf desejado pela 

institui<;ao concedente. 

Na pratica, a analise do limite de credito tern sido composta pela 

verlfrcayao da capacidade de pagamento de urn eventual tomador de 

emprestimos, sendo nesse processo analisada a tradi9ao junto ao banco provedor 

de linhas de emprestimo, a inexistencia de pendencias junto ao Sistema 

Financeiro Nacional, a pontualidade e inexistencia de res~ri96es, alem da fixa;io 

das garantias que serao exigidas para as llnhas e varores eventuafmente 

aprovadas. 

A analise de credito exige a habi!idade de tamar decisoes de credito, dentro 

de urn ambiente de incertezas e constantes mudan9as, e considerando ainda que 

muitas vezes as informa96es disponiveis estao incompletas ou desatualizadas. 

Essa capacidade de analise torna-se essencial para a decisao do credito, na 

medida em que nao pode ser apenas urn relat6rio de informa96es, mas sim que 

deve canter uma crftica profunda das possibilidades seguras de aplicayao ~ 

recursos de uma instituiyao financeira. SCHRICKEL (1998, p. 27) expressa a 

importancia de se proceder a uma analise criteriosa na ocasiao de se tamar uma 

decisao de credito ao afirmar que"[ ... ] esta habilidade depende da capacidade 6e 

anahsar logicamente situayaes, nao raro, complexas, e chegar a uma conclusao 

clara, pratica e facti vel de ser implementada". 

2 Taxa de risco cobrada pelo emprestador, adicionalmente aos juros, que varia de acordo 
oomo tomador. Diferenc;a entre o custo de capta<;ao de dinheiro por urn banco e a taxa de juros 
por ele cobrada dos tomadores de emprestimos. FERREIRA (1999} 



Assim verificamos que a analise nao pode ser urn simples relata, mas 

devera ser urn estudo aprotundado das caracterfsticas do cliente analisado, seu 

segmento de atuac;ao, as perspectivas futuras para sua atividade e outros dados 

relevantes a tomada de decisao. 

Um dos pontos mars importantes no processo de analise de credito e a 

definic;ao do tipo de analise e de sua abrangencia. Assim, para clientes pessoas 

ffsicas e pequenas empresas, normalmente os bancos utilizarao analises 

massificadas de credito. Ja a concessao de credito para grandes empresas exigira 

uma analise mais elaborada e personalizada. Tambem e importante se verificar a 

area de abrangencia da analise, ja que a mesma metodologia podera mostrar-se 

invatida quando aplicada a diferentes partes de empresa ou diferentes ramos de 

atividades. Muitas vezes, alguns bancos copiam os formularies de analise de 

outros bancos e passam a usar os mesmos indicadores e a mesma forma de 

analise para uma carteira de clientes com perfil diferente. lsto ocasionara a 

utilizac;ao de criterios errados de analise, conforme afirma SILVA (2000, p. 120). 

Historicamente os bancos financiavam seus clientes concedendo capital de 

giro de curto prazo e com garantias que eram constituldas para amparar a divtda, 

Em geral essas garantias eram compostas por estoques ou recebiveis, o que 

proporcionava protec;ao adicional ao retorno dos capitais alocados. Mais 

recentemente, os bancos passaram a financiar linhas de Iongo prazo, destinadas a 

financier ativos fixos, em que as garantias sao o proprio investimento, tornando a 

analise para concessao do credito mais complexa. 

2A2 0 analista de credito 

Tradicionafmente a analise de credito e baseada no julgamento subjetivo de 

especialistas dessa area. SCHRICKEDL (1998, p. 333) conceitua o anafista de 

ereetito como o profissional que tem como func;ao, numa instituic;ao financeira ou 

na area de credito e cobranc;a de uma empresa qualquer, analisar creditos, avahar 

risco, fazendo as devidas recomendac;oes as instancias aprovadoras quanto a 
methor estruturac;ao e garantia das operac;5es de emprestimo, no sentido de 

garantir o pagamento da divida por seu tomador 



No universe da analise de credito surge, invariavefmente, o conflito entre 

duas das diversas areas de uma institui9ao financeira. Utiliza-se a nomencfstura 

de area negocial, para se referir aos cargos de gerentes de contas e gerentes de 

neg6cios, e area operacional, para se referir a toda a equipe que conduz a 

analise de credito, analise de opera9fies e formalizagao e centrale do credito. 

Rotineiramente a area negocial define a area operacional como aquela que 

"enxerga palo em ovo"3 ou seja, indivfduos que sistematicamente procuram 

motives para nao realizar o neg6cio e, portanto nao correr qualquer risco. Per sua 

vez, a area operacional classifica os integrantes da area negociaf c~ 

funcionarios inconseqOentes, que no intuito de realizar inumeros neg6cios nao se 

preocupam com a concessao e com a qualidade do credito. 

Nao e prop6sito deste trabalho avaliar qual destas posturas e a mats 

adequada, mas e fundamental destacar a importancia da interagao entre as duas 

areas promovendo-se urn trabalho de consenso e tendo como objetivo, em 

detrimento de interesses setoriais, o melhor resultado para a instituigao. Quafqt;-er 

exagero de uma das partes resultara em conflito e deterioragao das relagoes. 

Esse aparente conflito de procedimentos e mencionado par SCHRlCKEOl 

( 1998, p. 32): 

Em termos das atividades relacionadas a concessao de credito, gerentes, 
administradores, analistas e aprovadores de credito nao devem ag!r 
unicamente no sentido de "matar" todos os neg6cios, a bern da segurant;a da 
empresa, atraves da fixayao de politicas de credito inexequlveis, ou de 
procedimentos que apenas procrastinem os neg6cios no plano concreto. Por 
seu lado, os gerentes de contato nao devem tentar amoldar neg6cios ou 
condit;oes atipicos as regras vigentes, no sentido de adaptar as normas as 
oportunidades, em vez de selecionar as oportunidades a luz das normas 
existentes. 

2.5 0 processo de analise de credito 

0 processo de analise de credito contempla a obtefl9ao de informagoes e a 

deffnrgao do limite maximo de assistencia creditlcia que a instituigao esta disposta 

a oferecer, alem das garantias vinculadas a cada tipo de operagao. Em uma 

instituigao financeira, normalmente sao adotados modelos distintos de analise, que 

3 Nota do autor. 



sao definidos em fun9ao do porte da empresa e do volume de assistencia 

crediUcia que se pretende oferecer. 

2.5.1 A importancia da coleta de informa96es 

0 volume mfnimo de informa96es necessaries ao processo de analise 

dependera significativamente do porte do cliente analisado. Quanta maior a 

empresa, maiores serao os volumes de credito demandados e, 

coosequentemente, maior sera o nlvel de analise e a quantidade das informa96es 

necessaries para uma investiga9ao profundae abrangente (SILVA, 2000, p. 133). 

A evolu9ao da tecnologia de processamento de dados permitiu o 

desenvolvimento de ferramentas facilitadoras dos procedimentos de analise, 

realizando-se de forma automatizada a consulta a 6rgaos de prote9ao ao credito e 

aos dados disponibilizados pelo Banco Central do BrasH sabre o endividamento de 

pessoas ffsicas e juridicas junto ao sistema financeiro nacional. 

Entretanto a base cadastral, que apoiara as pesquisas junto a outros 

6rgaos, e afimentada diariamente pelos funcionarios que mantem cantata com os 

clientes. Atraves da atualizayao de dados como endereyo, composi9ao societaria, 

cadeia de cfientes e fornecedores, relacionamento com os diversos parcerrns 

comerciais (funcionarios, acionistas, clientes e fornecedores), prazos de 

pagamento e recebimento, mercado de atua9ao, capacidade administrative, entftlt 

outros, e passive! transmitir ao analista de credito uma grande quantidade de 

dados que documentam a evolu9ao da empresa/cliente analisada. 

Alem disso, as normas e instru96es do Banco Central do Brasil tambem 

determinam que todas as institui96es financeiras devem manter atualizados os 

cadastros de seus correntistas, inibindo a pratica de crimes ligados a Processes 

de Lavagem de Dinheiro, bern como sendo criteriosos na concessao de 

emprestimos e financiamentos. 

0 acesso e utiliza9ao de informa96es cadastrais, em especial na atividade 

bancaria, e normatizado par lei, constituindo crime de quebra de sigilo bancario a 

exposi9ao publica das informa96es obtidas. Dessa forma, as informa96es 

cadastrais sao conduzidas e protegidas pelas institui96es financeiras, de modo a 
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preserver a sua confidencialidade. Os sistemas eletronicos utilizados mantem 

registros contendo o hist6rico de dados acessados, data eo usuario que efetuou 

a pesqursa. 

2.5.2 Etapas do processo de analise 

0 conteudo eo nfvel de detalhamento de uma analise deve obedecer aos 

parametros exigidos para a tomada de decisao pelo gestor de credito e por ele 

estabelecidos conforme preconiza SILVA (2000, p. 133). 

0 processo de analise de credito inicia-se pela coleta de dados cadastrals 

basicos como a data de constituir;ao da empresa, quem sao seus 

acronistas/s6cios e o hist6rico de relacionamento com a instituir;ao financeira. 

Essas informar;oes sao compfementadas pela analise dos demonstratives 

contabeis e informar;oes prestadas pela area negocial da instituigao, baseada em 

seu relacionamento diario com o cliente. Finalmente a projer;ao de cenarios para o 

setor de atividade da empresa e para a economia como urn todo e acrescentada 

ao processo de analise, definindo-se o limite de credito a ser concedido, prazos, 

finhas e garantias associadas. 

Observando-se a quantidade de informar;5es a serem obtidas, a 

compfexidade na sua obtenr;ao e atualizagao, estima-se a dificuldade e a demora 

na condugao do processo de analise. Essa dificuldade esta diretamente ligada as 
varias fontes de informar;ao envolvidas no estudo. 

E importante tambem considerar que, na avaliar;ao do hist6rico do cliente, 

costuma-se dar grande destaque as informar;oes negatives como protestos, 

atrasos, renegociar;oes de dfvidas. Tais aspectos, em varios casas, sao pontuais e 

nao estao relacionados com a situar;ao atual e o potencial de neg6cios gerados 

pefa empresa. Existem diversos exemplos de empresas que no passado 

enfrentaram dificuldades em saldar seus compromissos e que atualmente 

desfrutam de boa saude financeira. 

SCHRICKEL (1998, p.26) identifica tres etapas no processo de analise de 

credito: 

Analise retrospectiva - a avalia~o do desempenho hist6rico do potencial 
tomador, identificando os maiores fatores de risco inerentes a sua atividade 
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e quao satisfatoriamente estes riscos foram atenuados e/ou contornados no 
passado. A analise hist6rica tern como objetivo primordial o de procurar 
identificar fatores na atual condic;iio do tomador que possam denunciar 
eventuais dificuldades e/ou questionamentos quanto ao almejado sucesso 
do mesmo em resgatar financiamentos tornados junto ao emprestador. 
Analise de tendencias - a efetivayao de uma razoavelmente segura projec;iio 
da condic;iio financeira futura do tomador, associada a ponderayao acerca 
de sua capacidade de suportar certo nlvel de endividamento oneroso (mais 
comumente, emprestimos bancarios), al incluldo o financiamento em analise. 
Capacidade creditlcia - decorrente das duas etapas anteriores, tendo sido 
avaliado o atual grau de risco que o tornador potenciaf apresenta, bern como 
o provavet grau de risco futuro, deve-se chegar a uma conclusao relativa a 
sua capacidade creditlcia e, consequentemente, a estruturac;ao de uma 
proposta de credito, em que o emprestimo pfeiteado (ou serie de 
financiamentos futuros) possam ser amortizados em consonancia com certo 
fluxo de caixa futuro, e em condiyOes tais que seja sempre preservada a 
maxima protec;ao do emprestador contra eventuais perdas. 

Embora as etapas propostas pelo autor tevem a urn estudo adequado e 

abrangente, deve-se avaliar adequadamente a escolha das fontes que serao 

utrlizadas no auxflio ao processo de analise de credito, uma vez que o aspecto do 

custo de obten9ao estara presente. Para determinados clientes o custo dessa 

coteta e analise de dados pode nao ser compensador considerando-se o baixo 

retorno negocial proporcionado. 

2.5.3 Abordagem tradicional na avalia98o do credito 

Na analise de credito tradicional, SAUNDERS (2000, p. 7) menciona tres 

formas de abordagem: sistemas especialistas, sistemas de cfassifica9ao e 

srstemas de pontua98o de credito. 

Os sistemas especialistas baseiam-se no conhecimento pessoat e 

especializado do analista, associado de forma geral a classica avaliacao dos "C" 

docredito. 

• Carater ~ analisa a reputa9ao do tomador de emprestimo junto a 

institui96es de credito e fornecedores, alem de sua disposi9ao em 

honrar os compromissos assumidos. 

• Capital - avalia o grau de alavancagem da empresa, ou seja, a 

proporcionalidade na utilizacao de capitais pr6prios e de terceiros. 

Retrata a solidez financeira do tomador. 
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• Capacidade- analisa o potencial de gerac;ao de resultados, suficientes 

para o pagamento das parcelas da divida. Refere-se a experiencia e 

tradi<;ao do cliente no seu segmento de atua<;Bo. 

• Colateral - estuda as garantias que darao suporte a operagao, 

diminuindo o seu risco. Representa ativos que podem ser oferecidos 

pelo tomador da operac;ao linha de credito. 

• Condic;oes - estima a dependencia das atividades da empresa diante de 

alterac;oes economicas signif~eativas. Relaciona-se a variaveis extemas 

e que podem afetar o pagamento da divida. 

0 profissional de credito, mediante atribu~ de pesos a cada urn dos 

fatores elencados, toma a decisao de conceder ou nao o credito pleiteado. 

Entretanto, problemas como a subjetividade, fragilizam esse sistema como unico 

embasamento para a tomada de decisao. 

Os sistemas de classifica<;Bo buscam estimar as possibilidades de perdas 

na concessao de emprestimos, agrupando as operac;oes dentro de escafas e 

atribuindo percentuais esperados de prejulzos estimados, que irao constituir a 

provisao para creditos de liquida<;Bo duvidosa (PCLD) das instituic;oes financeiras. 

0 Banco Central do Brasil, atraves da Resoluc;ao nr. 2.682, de 21.12.1999, 

regufamenta a constituic;ao mensa! de provisao para creditos de liquidac;ao 

duvidosa, em niveis minimos descritos na tabela abaixo. 

TABELA 1. PERCENTUAIS PARA CONSTITUICAO DA PROVISAO 

DOS CREDJTOS DE LJQUIDACAO DUVIDOSA. 

Risco da Opera<;Bo Percentual de Provisao 
AA 0 
A 0,5 
8 1 
c 3 
D 10 
E 30 
F 50 
G 70 
H 100 

Fonte: Banco Central do Brasil (1999). 
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Os sistemas de pontua~ao de credito buscam cfassificar os clientes com 

base em suas diversas caracteristicas, agrupando-os por risco, sendo urn 

instrumento bastante difundido no mercado financeiro. Baseiam-se na 

classifica~o dos clientes por ordem decrescente de risco de credito ap6s a 

avatia~o das variaveis envofvidas no processo de concessao de credito. As 

instituigoes avaliam seus tomadores de credito de acordo com o risco de credito 

atribuindo letras para a identificagao do cliente. Clientes risco A, por exempto, 

apresentam boa capacidade de pagamento e baixo indice de inadimplencia. Ja 

clientes de risco 0 ou E apresentam elevada probabilidade de perdas para a 
institui~ao. 

Os sistemas de avalia~ao e concessao de credito tradicionais empregam 

diversas tecnicas que envolvem analises subjetivas, altamente dependentes do 

conhecimento pessoal do analista. Por outro lado, modernos modelos estatfsticos 

de analise foram desenvolvidos com a finalidade de avaliar a probabilidade de urn 

tomador nao liquidar pontualmente seus compromissos. Estes modelos de analise 

empregam varias ideias dos modelos tradicionais. 

2.5.4 Modelos recentes de analise de credlto 

A analise tradicional apresentava problemas graves gerando a necessidade 

de se aprimorar o sistema de avali~ao utilizado. Em primeiro Iugar, as 

manuten~oes de urn sistema especialista para lidar com as informa~oes coletadas 

representavam um alto custo para a empresa. Em segundo Iugar, o sistema 

requeria pessoal especializado e investimento continuo em treinamentos e 

atualiza~oes. Alem disso, tais sistemas nao forneciam a seguran~a desejada, ja 

que as empresas nao minimizavam seus problemas e erros na concessao do 

credito. 

SAUNDERS (2000, p. 226) relata que depois de urn perlodo em que as 

tnstituigoes financeiras direcionavam seus esfor~os para administrar o risco de 

mercado, o foco da aten~o passou a ser o desenvolvimento de modelos que 

pudessem quantificar 0 risco de credito. 
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A finalidade basica de tais modelos seria fornecer, aos analistas e 

administradores de cre~ciito, uma ferramenta avarn;ada para a classifica9ao do 

potencial de pagamento dos tomadores de recursos. 

SAUNDERS (2000, p. 227) classifica as modelos de avalia9ao de risco de 

inadimplencia como: 

Os varios modelos de avalia~o de risco de inadimplencia podem ser 
qualitativos e quantitativos. Os modelos qualitativos, geralmente, contem tanto 
fatores especificos a empresa devedora, como reputayao e endividamento, 
quanta fatores especificos ao mercado, como a fase do ciclo economico e o 
nivel das taxas de juros. Ja modelos quantitativos, como o modelo linear de 
probabilidade, o modelo Jogit, o modelo probit e o modelo discriminante linear 
produzem escores de crwito que sao capazes de classificar emprestimos de 
acordo com o risco esperado de inadimplencia. Os mais rigorosos dentre os 
modelos quantitativos utilizam tanto a teoria de financ;as quanta dados 
financeiros. lncluem os modelos da estrutura temporal e de taxas de 
mortalidade, bern como os modelos RAROC (risk-adjusted return on capital
taxa de retorno sobre o capital, ajustada pelo lisco) quanta os modelos de 
avaliac;ao de opc;oes. 0 modefo RAROC esta tornando-se cada vez mais 
popular, entre os modelos baseados em dados de mercado, e e utilizado por 
varios bancos importantes. 

2.5.4.1 Modelo de Credit Scoring 

Nos ultimos anos, firmou-se a tendencia do usa de tecnicas de analise 

matematica como auxiliares no processo de decisao dentro da administra9ao 

financeira. 0 desenvolvimento da informatica facilitou a evoluyao de sistemas de 

processamento e analise de informa96es, criando urn dos metodos mais 

importantes de suporte a tomada de decisao para grandes volumes de propostas 

de emprestimos, o Credit Scoring (SANTOS, 2000, p. 1 07). 

As institui96es financeiras desenvolveram tecnicas que avaliam o risco de 

conceder credito utilizando a analise discriminante, mais conhecido como credit 

scoring. Este modelo baseia-se na atribui<;ao de probabilidades de ocorrencia de 

determinados fatos com base nos dados passados do analisado. Esta ferramenta 

nao determina se urn cliente ira ou nao pagar seu emprestimo, mas apenas o 

coloca em urn conjunto de clientes com caracteristicas semelhantes e com uma 

probabilidade definida de inadimplemento. 

A analise e baseada nas caracterlsticas e experi€mcia passada do cliente e 

do grupo ao qual pertence, e a decisao e tomada de forma impessoal e 

automatizada. Entretanto esse processo nao elimina a ocorrencia de emprestimos 
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a um mau pagador ou a recusa de concessao ao born pagador. As informac;oes 

tratadas em conjunto sao importante apoio a decisao e ao estabelecimento de 

polfticas de credito, sendo largamente utilizadas na aprovac;ao de operac;oes junto 

a pessoas flsicas e pequenas empresas. 

0 modefo de Credit Scoring e objetivo e consistente, alem de ser de facil 

utilizac;ao e implantac;ao. 0 modele confere rapidez aos estudos, eliminando as 

analises pessoais e imprimindo maior velocidade na conclusao do processo de 

estabelecimento de limites de credito. Fornece ainda importantes relat6rios 

gerenciais como o perfil da carteira de credito da institui9ao e a possibilidade de 

administrar a carteira por produtos, linhas e prazos. Em especial nos bancos a 

ferramenta proporciona uma homogeneidade nas analises nas diferentes 

localiza96es de suas agencias, alem do monitoramento da qualidade do 

desempenho em relac;ao as demais institui96es. 

2.5.4.2 0 modelo Pereira de dassifica9ao de empresas com vistas a concessao 

de credito. 

Desenvolvido em 1982, o autor utilizou a analise discriminante associada a 

novos Indices financeiros e fatores como segmento de atividades das empresas e 

horizonte de tempo (SILVA, 2000, p. 290). Baseado em urn conjunto de Indices 

financeiros de maior representatividade para classificar empresas como solventes 

ou insolventes, sua aplicac;ao e mais adequada para analise de operac;oes de 

curta prazo de medias e grandes empresas. 

0 modele Pereira aborda quatro importantes caracterlsticas em seus 

estudos, quais sejam: caracterfsticas setoriais, caracterlsticas temporais, 

caracteristicas regionais e caracteristicas dos indices. 

As caracterfsticas setoriais buscam avaliar as empresas dentro de seu 

segmento de atuac;ao, separando as atividades industriais das comerciais e de 

prestac;ao de servi9os. 

As caracteristicas temporais consideram que o conjunto de indices 

financeiros e alterado a medida que a empresa aproxima-se da insolvencia de tal 

maneira que o modeto abrange o horizonte futuro de dois anos. 
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As caracterlsttcas regionais ponderam a localiza9ao geografica da empresa 

adequando o rnodelo, urna vez estar cornprovado que o rnodelo regionali4ado tern 

maior fndice de acerto em suas previs5es. 

Finalmente sao escolhidos os indices mais adequados ao estudo, 

conferindo urn carater dinamico e atual a analise. 

2.5.5 Vantagens da utilizayao de modelos 

Dentro de urn cenario de constantes mudangas, tanto no arnbiente dos 

clientes tomadores de credito quanta no ambiente economico em que estao 

inseridos, lidando com incertezas e expectativas, toma-se dificil criar urn modelo 

de determinagao de limite de credito que seja comum a todas as empresas. Na 

analise de grandes empresas, e importante avaliar as caracteristicas da atividade 

do cliente, os cenarios para seu setor, as estimativas para o cenario economico do 

pals, os prazos e os valores a serem oferecidos. Alguns modelos foram adotados 

pelas institui96es instaladas no pais para estabelecer o risco advindo da 

concessao de credito. lndependente do modelo adotado pela institui<;ao 

concedente do credito, observa-se que o conhecimento da situagao geral do 

proponente e de seus segmentos de atuagao sao fundamentais ao 

estabelecimento de urn correto limite de crooito, com portfolio adequado de linhas 

de curta e Iongo prazo, ah§m da verificagao de exigencia au nao da constituigao de 

garantias 



3. CONCLUSAO 

Sao objetivos de toda empresa, gerar Iueras, manter a estabtrldade na 

gerac;ao desses Iueras e atender o seu mercado, agregando vafor que petrnifa 

garantir sua continuidade de atuac;Bo. Os objetivos de gerayao de Iueras e 

estabitidade nao podem ser formu!ados independentemente de urn ptanejamento 

estrategico voltado para o mercado. 

0 dltema de quatquer empresa au instituiyao e, como maxrmizar o tucro 

sem perder de vista a seguranya. Logo se deve buscar o equilibria entre o maior 

Iuera possfvel e o maior nivel de seguranya almejado. 

Especificamente, ao se tratar de insbtuiyoes financeiras, cuja principal fonte 

de receitas advem da concessao de creditos, esta pratica envolve a disposiyao de 

assumir riscos. 0 risco permeia a atividade da instituiyao de credito. Uma das 

principais responsabilidades dos gestores de institui96es de credito e estimar 0 

risco de inadimplemcia por ocasiao da concessao de emprestimos e 

flnanciamentos, ja que uma avaliac;8o inadequada de riscos pravavelmente 

resultara em perdas financeiras, prejudicando a capacidade de liquidayao de 

compromissos com importantes stakeholders, como acionistas e clientes, atem de 

causar danos a captac;ao de recursos no mercado financeiro e de capitais. 

Apesar da correlac;ao entre a concessao de credito e a exposic;ao ao risco 

este pode ser minimizado atraves da utilizayao de dados hist6ricos e prajec;oes de 

cenarios futuros. A gestao adequada dos riscos e condiyao de sobrevivencia das 

instituic;oes de credito em geral. 

Ao desenhar uma estrategia de gestao de risco ou uma politica de 

concessao de credito, a instituiyao deve avaliar o risco que esta disposta a 

assumir a fim de obter urn determinado retorno em seus investimentos. A 

avaliac;ao exige a disponibilidade de informac;ao financeira muitas vezes limitada. 

A quatidade da analise de credito depende, em grande parte, das informac;6es 

disponiveis sabre o tomador e o cenario economico onde esta inserido. Um 

cadastre abrangente e atualizado, acompanhado por urn sistema de credito eficaz 

pode ser urn excefente meio para prospecyao e realizac;ao de bans neg6cios. 
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Ainda sem etiminar totafmente o risco inerente as operacoes financeiras, 

estas buscam construir mOdelos e sofisticadas metodofogias que auxiliem na

tomada de decisoes eficazes, na concessao de emprestimos e financiamentos. 

Como pratica habituaJ, quanto maior o risco atribuido, maior sera o spread 

desejado pela instituic;ao concedente do credito. Na pratica, a analise do limite de 

credito tern side composta pela verificat;ao da capacidade de pagamento de urn 

eventual tomador de emprestimos. Alia-se a complexidade dessa avalie3c;Bo, a 

existencia de um ambiente de incertezas e constantes mudant;as. 

A eoooessao do credito passa pelo inevitavel conflito entre duas areas funcionais 

da instituit;ao financeira que sao a area negocial e a area operacional. 0 equiUbrlo 

entre o poder de decisao entre estas duas areas e fundamental na condut;ao de 

urn processo que contemple, por urn !ado o Iuera e por outro a segurant;a do 

processo. 

Em substituit;ao aos sistemas de avali~ e concessao de credito 

tradicionais, que envolvem analises subjetivas, altamente dependentes do 

conhecimento pessoal do analista, modernos modelos estaUsticos de analise 

foram desenvolvidos com a finalidade de avaliar a probabilidade de um tomador 

nao Jiquidar pontualmente seus compromissos. Os mais aplicados. sao o modefo 

de Credit Scoring, que posiciona o cliente urn conjunto com caracteristicas 

semelhantes e com probabi!idade definida de inadimplemento e o modelo Pereira, 

que aborda quatro importantes caracteristicas em seus estudos, caracteristicas 

setoriais, caracterfsticas temporais, caracterfsticas regionais e caracterfsticas dos 

indices. 

Em funt;ao da complexidade ambiental e da diversidade das caracterfsticas 

dos clientes, torna-se inviavel a adot;ao de urn modelo de determinat;ao de limite 

de credito comum a todas as empresas. A despeito da importancia da ad~o de 

modelos, por parte das instituit;oes financeiras, observa-se que sao condit;oes 

fundamentais, o conhecimento da situat;ao geral do proponente, bern como de 

seus segmentos ·de atuat;ao, a manutent;8o de um portfolio adequado de tinhas 

de curto e Iongo prazo e a exigencia da constituit;ao de garantias compatfveis com 

0 VOlume e OS riSCOS inerentes a Opera~O. 
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